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1. WYMAGANIE 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas I-III SP i Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Z ortografią za 
pan brat” 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

- propagowania dbałości o poprawność języka ojczystego 

- wdraŜanie uczniów do samodzielności i świadomego podejmowania decyzji 

- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań 

- motywowanie do aktywności poznawczej 

- kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 

- kształtowanie świadomego uŜytkowania języka 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 



Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl. I-III SP pod patronatem Dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie 

odbywa się cyklicznie od dziesięciu lat. Jest to działanie nastawione na doskonalenie umiejętności praktycznego 

zastosowania zasad pisowni języka polskiego oraz wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy.  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Cyców i przebiega w 
dwóch etapach – szkolnym i gminnym. 

KaŜdy uczestnik konkursu w pierwszym etapie ma obowiązek napisać teksty wg załącznika przygotowanego 

przez organizatora w placówkach macierzystych do końca marca kaŜdego roku. 

Do drugiego etapu moŜe przejść uczeń, który w pisanych tekstach zrobił maksymalnie jeden błąd 

ortograficzny lub po przeliczeniu: 3 błędy interpunkcyjne, które są równowaŜne 1 błędowi ortograficznemu 

lub 5 literówek równających się 1 błędowi ortograficznemu. 

Drugi etap odbywa się w Zespole Szkół w Cycowie na przełomie kwietnia i maja. Tego dnia uczestnicy po 

napisaniu konkursowego dyktanda otrzymują pamiątkowy dyplom lub drobny upominek oraz słodki 

poczęstunek. Opiekunowie i organizator otrzymują podziękowania z rąk Dyrektora ZS  

w Cycowie. 

Rozstrzygnięcia drugiego etapu dokonuje komisja konkursowa na podstawie prac uczniów. Laureaci konkursu 

otrzymują cenne nagrody ksiąŜkowe. 

 -  I miejsce na danym poziomie otrzymuje uczeń, który w pisanym tekście nie zrobił Ŝadnego błędu. 

 -. II miejsce na danym poziomie otrzymuje uczeń, który w pisanym tekście zrobił po przeliczeniu: 2 błędy 

interpunkcyjne, które są równowaŜne 1 błędowi ortograficznemu lub 3 literówek równających się 1 błędowi 

ortograficznemu. 

 - III miejsce na danym poziomie otrzymuje uczeń, który w pisanym tekście zrobił maksymalnie jeden błąd 

ortograficzny lub po przeliczeniu: 3 błędy interpunkcyjne, które są równowaŜne 1 błędowi ortograficznemu 

lub 5 literówek równających się 1 błędowi ortograficznemu. 

Organizator przewiduje uzyskanie przez uczestników miejsc równorzędnych na danym poziomie.  

Uroczyste rozdanie nagród odbywa się w macierzystych placówkach laureatów w stosownych okolicznościach.  

Konkurs cieszy się duŜą popularnością i na stałe wpisał się  

w Ŝycie szkolne uczniów gminy Cyców. Do drugiego etapu kwalifikuje się zazwyczaj 65 uczestników. 

ZauwaŜamy, Ŝe dbałość o poprawność języka polskiego jest waŜna i potrzebna w dzisiejszych czasach. 

 

Gminny Konkurs Ortograficzny odbywa się rokrocznie od 2004 r. na przełomie miesięcy: maj – czerwiec. 

Adresowany  jest dla uczniów szkoły podstawowej. Miejscem finału konkursu jest szkoła. Do etapu 

finałowego kwalifikują się przedstawiciele wszystkich zgłoszonych szkół, po dwóch uczestników z klas IV, V, 

VI  wyłonionych w eliminacjach szkolnych.  

W finale uczniowie piszą test ortograficzny o duŜym stopniu trudności.  Zawarte pytania dotyczą takŜe 

zagadnień z interpunkcji. Test tworzony jest przez organizatorów konkursu, nauczycieli języka polskiego.  

Tytuł „ Mistrza Ortografii Gminy Cyców” i nagrodę główną (Nagroda rzeczowa)   otrzymuje uczeń, który 

zdobędzie najwyŜszą ilość punktów. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez kilku uczniów 

przewidziana jest dogrywka, dodatkowy test lub quiz ortograficzny.  

Zdobywcy II i III miejsca otrzymują nagrody ksiąŜkowe (wyd. encyklopedyczne) oraz dyplomy pamiątkowe.  

Wszyscy uczestnicy konkursu na etapie gminnym otrzymują  nagrody ksiąŜkowe oraz dyplomy za 

uczestnictwo, zaś ich opiekunowie – podziękowania.  

W czasie sprawdzania testów, dla uczniów i opiekunów, organizowany jest słodki poczęstunek oraz zwiedzanie 

szkoły, np. Izbę Tradycji  7 PUL, Izbę Regionalną etc.  

Idea upowszechniania poprawnej pisowni inspiruje nas kaŜdego roku od nowa do nowych działań. Naszemu 

konkursowi nadajemy wysoką rangę, gdyŜ widzimy potrzebę propagowania dbałości o poprawność języka 



ojczystego.  

 

 

5. EFEKTY 

Poprzez udział i przygotowanie się do konkursu uczeń ma moŜliwość: 
- zmniejszyć trudności w nauce oraz poznać nowe metody uczenia się ortografii 
- wdraŜanie się do samodzielności i świadomego podejmowania decyzji 
- rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań 
- motywowania się do aktywności poznawczej 
- kształtowania umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 
- kształtowania świadomego uŜytkowania języka ojczystego 
- systematycznego podwyŜszania swoich umiejętności językowych 
- doskonalenia umiejętności stosowania zasad polskiej ortografii w piśmie 
- podwyŜszenia poziomu umiejętności ortograficznych 
-doskonalenie umiejętności stosowania zasad polskiej ortografii 
- propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Cyców idei dbałości o 
poprawną pisownię, która jest wyrazem szacunku do języka ojczystego 
- podnoszenie jakości pisma 
- doskonalenie i podwyŜszanie umiejętności językowych 
- wdraŜanie młodego pokolenia do dbałości o poprawność słowa pisanego 
- inspirowanie uczniów do podwyŜszania poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu ortografii 
i interpunkcji 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

- aby dobrze rozplanować terminy poszczególnych etapów  należy  wziąć pod uwagę zmieniające się 
terminy ferii zimowych oraz przerwy świątecznej w okresie Wielkanocy 

- termin drugiego etapu ustalać na sobotę, aby wszyscy uczestnicy mogli pisać dyktanda w jednym czasie 
w odpowiednio przygotowanych salach 

- dobrze jest rozesłać informacje o konkursie do poszczególnych szkół drogą tradycyjna oraz za pomocą 
Internetu 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

www.zs-cycow.pl 

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Cyców 

Urząd Gminy w Cycowie, Wójt Gminy 

 

 

 



 


